
                                                                                    
 

SELEÇÃO PARA APRENDIZES 
 
O projeto RECICLAGEM ELETRÔNICA E CRIATIVIDADE COMO MECANISMOS 
DE SUSTENÇÃO ECONOMICA, seleciona aprendizes. 
 

O projeto tem o objetivo de estimular a educação empreendedora através da capacitação de 
jovens das escolas de Cachoeira, São Félix e Cruz das Almas e alunos regularmente 
matriculados na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, para a (a) montagem de 
computadores a partir da reconstituição de equipamentos obsoletos e/ou descartados e; (b) o 
desenvolvimento de sistemas de objetos utilitários e decorativos, a partir da reciclagem de 
resíduos eletrônicos que não conseguiram ser aproveitados no processo de metareciclagem, 
estimulando assim, a formação de unidades empreendedoras de negócios a serem geridas 
pelos próprios jovens.  
 
1. DA INSCRIÇÃO 

1.1 PERÍODO: 

Dias 26 de agosto a 06 de setembro de 2013.  

1.2 TAXA: Isento. 

1.3 DOCUMENTOS EXIGIDOS: 

1.3.1 Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

1.3.2 Fotocópia do RG e do CPF ; 

1.3.3 Currículo; 

1.3.4 Histórico escolar e comprovante de matrícula (atualizados)  

1.4 LOCAL: 

Os documentos descritos no item 1.3 deste edital deverão ser enviados para o email 

recriaufrb@gmail.com, para fins de inscrição. 

1.5 CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO: 

Será permitida inscrição de candidatos que estejam enquadrados, simultaneamente, nas 

seguintes condições: 

• Que esteja munido de todos os documentos supracitados; 

• Que esteja regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da UFRB. 

 



2. DA DEDICAÇÃO E DURAÇÃO DO PROJETO. 

O aluno ao candidatar-se a uma das vagas de aprendiz deve levar em consideração a sua 

disponibilidade em participar de todas as oficinas a serem realizadas quinzenalmente, a fim 

de totalizar caga horária de 164 horas de capacitação 

 

3. DO NÚMERO DE VAGAS, REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E CRITÉRIOS 

DE SELEÇÃO. 

São 15 vagas destinadas à alunos que possuam habilidades e interesse em atuar na área de 

informática com montagem e manutenção de computadores e softwares livres e/ ou na área 

de arte e criação. 

Serão realizadas análise curricular e entrevistas com os alunos para pré-seleção. O resultado 

desta etapa será informado por email. 

 

4. DO RESULTADO FINAL. 

O resultado final da seleção será divulgado no site da UFRB até o dia 11 de setembro  de 

2013. 

 

Cruz das Almas, 20 de agosto de 2013. 

 

  


